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1 Algemeen directeur - Delegatie personeelsbevoegdheid - Wijziging - beslissing 

 Het college beslist om de aan de algemeen directeur gedelegeerde 

personeelsbevoegdheid in te trekken voor alle functies die ten aanzien van de algemeen 

directeur rechtstreeks in de hiërarchische lijn staan. 

 

2 Bibliotheek – Online leren met de Bib: nieuwe overeenkomst periode 1 juli 2021 tot 

en met 30 juni 2022 – kennisgeving 

 Het college neemt kennis van de verlenging van de overeenkomst “Online leren met de 

Bib” voor bibliotheek Zedelgem en dit voor de periode van 1 juli 2021 tot en met 30 juni 

2022. 

 

3 Evenementen – Organisatie van het initiatief “EK tonen op terras” tussen 12 juni 

2021 en 11 juli 2021 door Jeugdhuis ‘t Kalf – beslissing 

 Het college van burgemeester en schepenen stemt in met de organisatie van het initiatief 

“EK tonen op terras” tussen 12 juni 2021 en 11 juli 2021 door Jeugdhuis ‘t Kalf. Dit 

initiatief kan doorgaan onder volgende voorwaarden: de coronamaatregelen, het 

algemeen politiereglement en de richtlijnen van de betrokken diensten worden 

opgevolgd. 

 

4 Evenementen – Organisatie van het initiatief “Zomerbar” tussen 12 juni 2021 en 11 

juli 2021 door Chiro Zedelgem – beslissing 

 Het college van burgemeester en schepenen stemt in met de organisatie van het initiatief 

“Zomerbar” tussen 12 juni 2021 en 11 juli 2021 door Chiro Zedelgem. Dit initiatief kan 

doorgaan onder volgende voorwaarden: de actuele coronamaatregelen, het algemeen 

politiereglement en de richtlijnen van de betrokken diensten worden opgevolgd. 

 

5 Evenementen – Organisatie van het sportevenement “3x3 

(rolstoel)basketbaltornooi” op 10 juli 2021 door Lions Zedelgem – beslissing 

 Het college van burgemeester en schepenen stemt in met de organisatie van het 

sportevenement “3x3 (rolstoel)basketbaltornooi” door basketbalclub Lions Zedelgem op 

10 juli 2021 op de parking van sportcomplex De Bosserij te Veldegem. Dit initiatief kan 

doorgaan op voorwaarde dat de algemene evenementenvoorwaarden, het algemeen 

politiereglement en de richtlijnen van de betrokken diensten opgevolgd worden. Dit 

initiatief kan doorgaan mits de maatregelen omtrent het voorkomen van de verdere 

verspreiding van het coronavirus worden opgevolgd en onder voorbehoud van eventuele 

nieuwe richtlijnen van de federale overheid of de gemeente. De organisator is 
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verantwoordelijk voor het naleven en opvolgen van de actuele coronamaatregelen door 

bezoekers of deelnemers. 

 

6 Financiën – Gemeentebelastingen – Belasting op het ontbreken van parkeerplaatsen 

bij nieuwbouw of verbouwing – Aanslagjaar 2020 – Bezwaarschrift - beslissing 

 Het college van burgemeester en schepenen beslist dat het bezwaar ontvankelijk maar 

ongegrond is. 

 

7 Financiën - Gemeentebelastingen - Vaststelling en uitvoerbaarverklaring kohier - 

Belasting op het parkeren in een zone met beperkte parkeertijd (blauwe zone) of op 

een openbare weg met blauwe zone reglementering van motorvoertuigen - 

Aanslagjaar 2021 - Generatie 1 - beslissing 

 Het college van burgemeester en schepenen stelt het kohier, betreffende de 

gemeentebelasting op het parkeren in een zone met beperkte parkeertijd (blauwe zone) 

of op een openbare weg met blauwe zone reglementering van motorvoertuigen, vast en 

verklaart het kohier, bestaande uit 8 artikelen, uitvoerbaar voor een totaal bedrag van 

280,00 EUR. 

 

8 Financiën - Gemeentebelastingen - Vaststelling en uitvoerbaarverklaring kohier 

algemene gemeentebelasting op gezinnen en bedrijven - Aanslagjaar 2020 - Indeling 

bedrijven - Generatie 4 – beslissing 

 Het college van burgemeester en schepenen stelt het kohier, betreffende de algemene 

gemeentebelasting op gezinnen en bedrijven, vast en verklaart het kohier, bestaande uit 

538 artikelen, uitvoerbaar voor een totaal bedrag van 37.770,00 EUR. 

 

9 Financiën – Project multifunctioneel gebouw site Sint-Maarten – Toestaan éénmalige 

prijsherziening - goedkeuring 

 Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord om een éénmalige 

prijsherziening toe te staan op het moment dat de omgevingsvergunning wordt 

bekomen. 

 

10 Financiën - Rapportering budgethouderschap 1/2021 – kennisgeving 

 Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het register bestelbonnen 

1/2021. 

Het budgethouderschap werd uitgevoerd conform de bepalingen in het 

organisatiebeheersingssysteem. 

 

11 Juridische zaken - Verkoop pastorie Loppem - Eigendomstitel - beslissing 

 Het college beslist om de kerkfabriek aan te schrijven en hen te verzoeken om het 

vermoeden van eigendom door de gemeente te bevestigen. 

 

12 Milieu – Subsidie recreatieve hotspots ‘Beleef West-Vlaanderen’ - beslissing 

 Het college van burgemeester en schepenen beslist om het definitief projectdossier 

‘Ontsluiting van de Pilse’ in te dienen als recreatieve hotspot bij Westtoer. 

 

13 Openbare werken – Riopactbudget 2020-2021 - kennisgeving 

 Het college neemt kennis van de budgetten van Riopact. 

 

14 Personeel - Arbeidsreglement - Wijziging bijlage 5 - beslissing 

 Het college keurt de wijziging van bijlage 5 van het arbeidsreglement goed. 



 

 

15 Preventie – Elektrische installaties bevoegdheidsverklaring BA4 – beslissing 

 Het college keurt de bevoegdheidsverklaring BA4 van de medewerker opgenomen in het 

besluit goed. 

 

16 Secretariaat – Verzekering mobiel podium – Goedkeuring – beslissing 

 Het college keurt de verzekeringspolis en het bijvoegsel goed voor de verzekering van het 

mobiel podium. 

 

17 Sport - Ondersteuning sportclubs met een kantine - Advies sportraad - beslissing 

 Het college van burgemeester en schepenen voorziet een ondersteuning voor de 

betrokken clubs. 

 

18 Communicatie - Externe communicatie - bespreking 

 Het college bespreekt het punt. 

 

19 Secretariaat - Gemeenteraad - agenda 

 Het college vraagt aan de voorzitter om de voorgestelde punten op te nemen op de 

zitting van de gemeenteraad van 24 juni 2021. 

 

20 Secretariaat - Uitnodigingen - bespreking 

 Het college bespreekt de lijst met de uitnodigingen. 

 

21 Goedkeuring notulen van de vorige vergadering 

 Het college keurt de notulen van de vorige vergadering goed. 

 

 


